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Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, ordförande i kommunrevisionen anför följande:
Fru ordförande, presidium, ledamöter av KF och övriga intresserade.
Kommunrevisorerna hade den 18 oktober ett bra möte med KFs presidium och diskuterade hur
vi på bästa sätt kan arbeta och samarbeta för att ge Avestaborna i så väl norr som söder, väster
och öster insyn i, och kunskap om, hur kommunens ekonomi och verksamhet sköts. Vi
redovisade hur vi analyserade läget i Avesta och i vår omvärld. Hur vi i arbetet med att lägga fast
vår revisionsplan för 2020 och åren framöver bedömer såväl risker, och sannolika konsekvenser
av dessa, som möjligheter. Och vi redovisade vilka områden vi i vårt revisionsarbete planerar
fokusera.
Vi presenterade vår bedömning av den gångna delårsperioden som för övrigt är en punkt lite
senare på er dagordning. Varför jag inte tröttar er med en upprepning av den. Men däremot vill
jag gärna nämna att revisor Cecilia Kvist som granskar räkenskaperna är mycket nöjd med den
proffsighet som vår ekonomiavdelning uppvisar.
Två Granskningar, dels Personalfunktionens Handläggning av Arbetsmiljöärenden, dels
Hantering av avslut av anställningar presenterade vi för presidiet och dessa återfinns även de
på dagens agenda.
Kommunrevisionen för under verksamhetsåret en löpande dialog med ledningar för förvaltningar
och bolag för att på tidigast möjliga stadium fånga upp signaler och avvikelser från mål, budget,
handlingsplaner och intern kontroll.
Ingen torde vara omedveten om att vi befinner oss i ett vikande konjunkturläge. SKL:s senaste
ekonomiska rapport är en nyttig läsning. Vi fem kommunrevisorer kommer den 23 november att
sammanträffa med Niclas Johansson, nära medarbetare till Annika Wallenstam, SKL:s
chefsekonom, för att under någon timmas tid med dennes hjälp vidga vårt kunnande avseende
vad vi ur ett revisionsperspektiv kan tänkas bidra med för att undvika fällor och identifiera
möjligheter. Vi förbereder oss bland annat genom sittningar med såväl vår inhyrde ekonomichef
Nisse Gustavsson som kommundirektör Anders Friberg.
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§ 147 (forts)
Hos SKL samtalar vi även med Kalle Pettersson, FOU-chef på socialförvaltningen i Helsingborgs
kommun och expert på SKL. Han säger i en intervju i Dagens Samhälle om digitalisering bland
annat följande: ”Det är det bästa verktyget för att öka tillgängligheten av offentliga tjänster och på
det sättet även demokratisera samhället”.
Hur det skall gå till? Det är en av många frågor vi skall ställa till honom. Ytterligare frågor med
direkt anknytning till – och möjlig applicering på – Avesta, har vi fångat upp och formulerat med
hjälp av omsorgsförvaltningens chef Carina Johansson.
Och, kanske någon av er som sitter här vill ställa någon fråga om t ex digitalisering. Hör av dig till
oss i så fall och vill du veta mera:
Ladda ner och läs rapporten: Digitalisering av kommunal socialtjänst.

___
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§ 148

Kerstin Nordlunds medborgarförslag om att
korttidshemmet Götgatan jämställs med hemmet
vad gäller betalning av färdtjänstresor

Dnr. KK 2019-000108 912
Medborgarförslaget
Kerstin Nordlund framför följande i sitt medborgarförslag:
Jag är vårdnadshavare för en utvecklingsstörd flicka som ofta åker färdtjänst.
Jag föreslår följande:
Att korttidshemmet på Götgatan jämställs med hemmet vad gäller fakturering av resor.
Som det fungerar nu så kallas resorna mellan hemmet och daglig verksamhet omsorgsresor och
faktureras. Resor mellan korttidshemmet och daglig verksamhet kallas färdtjänstresor och ska
betalas av den resande direkt. Det innebär att jag måste samla 20-kronorssedlar (då chauffören
vill ha jämna pengar, 40 kronor) tillräckligt för dessa resor och lämna till daglig verksamhet i ett
kuvert och till korttidshemmet i ett annat. Att lämna med ett betalkort kan inte komma i fråga.
En förändring skulle underlätta mycket för mig och eftersom vistelsen på korttidshemmet är
avsett att avlasta föräldrarna skulle det inte vara så betungande att utnyttja den möjligheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019 att remittera medborgarförslaget till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Sammanfattning av medborgarförslaget
Kerstin Nordlund är vårdnadshavare för en utvecklingsstörd flicka som ofta åker färdtjänst.
Flickan har fått beviljat omsorgsresor mellan hemmet och daglig verksamhet. Flickan är
regelbundet på korttidsavlastning. Vid färdtjänstresor från korttidsboendet och den dagliga
verksamheten behöver flickan ha kontanter för att betala chauffören. Chaufförerna vill ha jämna
pengar. Då flickan själv inte kan hantera pengar behöver ett kuvert med jämna pengar finnas hos
daglig verksamhet de veckorna flickan är på korttidsboende på Götgatan. Kerstin anser att
processen är väldigt komplicerad för henne och önskar därför att flickan kan beviljas
omsorgsresa även mellan korttidsavlastningen och den dagliga verksamheten.
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§ 148 (forts)
Ärendet
En omsorgsresa är en färdtjänstresa som subventioneras av kommunen. Förutsättningarna för att
en resa ska få räknas som en omsorgsresa är att resan sker mellan den folkbokförda adressen och
adressen till arbetet. Resan ska legitimeras och i dagsläget går det endast att få en legitimering för
ovannämnda resa. Omsorgsresor är fasta resor som beställs på årsbasis då de alltid sker mellan
två fasta punkter. Det är svårt att förändra i omsorgsresorna och i dagsläget sker det endast då
personen byter arbetsplats eller byter folkbokföringsadress. Så som verksamheten ser ut är det
endast möjligt att bevilja omsorgsresor på det sätt som sker idag.
Omsorgsförvaltningen har förståelse för att systemet kring omsorgsresor orsakar problem för
enskilda individer men en förändring av systemet, på det sätt som Nordlund föreslår, skulle
innebära att även andra personer med omsorgsresor kan ha omständigheter som de anser borde
omfattas av omsorgsresorna istället för färdtjänsten. Skulle omsorgsförvaltningen göra en
förändring av omsorgsresorna skulle förändringen behöva vara lika för alla för att inte gå i strid
med likställighetsprincipen i kommunallagen och en sådan förändring skulle innebära ökade
kostnader för verksamheten då den subventionering som sker idag skulle behöva utökas.
Omsorgsförvaltningen anser att det skulle det vara svårt att bestämma vad som i sådant fall skulle
ingå i ett eventuellt nytt omsorgsresebegrepp, då förutsättningarna ser olika ut för olika individer.
På grund av ovanstående argument anser omsorgsförvaltningen att det inte finns någon möjlighet
att bevilja omsorgsresor för andra resor än de mellan folkbokföringsadressen och arbetet.
Omsorgsstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, vilket även är
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Kerstin Nordlunds medborgarförslag 22 mars 2019.
-

Kommunfullmäktige 25 mars 2019, § 36.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 april 2019, § 58.

-

Omsorgsstyrelsen 20 augusti 2019, § 107.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 127.

-

Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 143.
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§ 148 (forts)
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Gunilla Berglund (C) att medborgarförslaget ska
tillstyrkas. Susanne Berger (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Susanne Bergers förslag vunnit. Medborgarförslaget
föreslås alltså avstyrkas.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
Lars-Åke Carlsson (C), Gunilla Berglund (C), Annika Johansson (C), Curt-Åke Cocce Larsson
(KD) och Bo Brännström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunilla Berglunds
yrkande.
___
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Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och LarsÅke Carlssons (C) motion om demokrativecka i
Avesta

Dnr. KK 2019-000106 913
Motionen
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars Åke Carlsson (C) anför följande i sin motion:
I Sverige är det självklart att vi har demokrati där alla medborgare kan göra sin röst hörd. Vi
väljer landets regering i fria val där alla myndiga medborgare röstar på lika villkor. Det är också
självklart för oss att de flesta verksamheter i vårt samhälle organiseras efter demokratiska
principer.
Dessa demokratiska rättigheter är inte självklara överallt i världen. I många länder kämpar man
för att uppnå dem. Det är inte heller givet att vår egen demokrati kommer att bestå, om vi inte
vårdar och försvarar den. Det behövs kunskap, information och ständig dialog om framtiden för
att bevara demokratin!
I Falun har man sedan 4 år en demokrativecka där alla partier kan delta med olika aktiviteter.
Verksamheten har utvecklats under de 4 år demokrativeckan har genomförts och olika aktiviteter
har prövats. Vi vill föreslå att Avesta kommun inför en demokrativecka.
Undertecknade yrkar
att Avesta inför en årligt återkommande demokrativecka
att fullmäktiges presidium ges i uppdrag att utreda former för veckan
Fullmäktiges presidiums yttrande
Fullmäktiges presidium har sedan mandatperiodens början diskuterat inrättande av
demokratidagar i Avesta och avsett att lägga ett förslag om detta tidigt under mandatperioden.
Det är alltså redan ett pågående arbete.
Presidiet anser att det är lämpligt att uppdraget lämnas till kommunkansliets utredare att, i samråd
med presidiet, planera för genomförandet. Med det anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses som besvarad.
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§ 149 (forts)
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion 21 mars 2019.
- Kommunfullmäktige 25 mars 2019, § 38.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 april 2019, § 60.
- Skrivelse från fullmäktiges presidium 23 augusti 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 128.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 144.
Vid fullmäktiges beredning tjänstgör Patrik Sundin (S) som ordförande.
Blerta Krenzi (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Annika Johansson (C), med
instämmande av Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C), yrkar att motionen ska
tillstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Blerta Krenzis förslag
vunnit. Motionen föreslås alltså vara besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses som besvarad.
Lars-Åke Carlsson (C), Gunilla Berglund (C), Annika Johansson (C), Curt-Åke Cocce Larsson
(KD), Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Susanne
Holmberg (M), Katarina Andersson (M), Rolf Rickmo (M), Peter Albinsson (M), Gabriella
Persdahl (M) och Madeleine Ingmarstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Annika Johanssons yrkande.
___
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Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C)
och Karin Perers (C) motion om
bostadsförsörjning

Dnr. KK 2019-000165 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Centerpartiet i Avesta har avstyrkt förslaget till en ny stadsdel, Månsbo Gärde. Vi lägger därför
denna motion som alternativ plan för bostadsförsörjning.
Enligt Avesta kommuns bostadsförsörjningsprogram 2015–2020 ska bostadspolitiken under
perioden 2015–2020 tillämpa principer av hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och
ekologiskt.
Det finns därför många och starka skäl att välja andra alternativ för att tillgodose behovet av nya
bostäder inom Avesta kommun. Det finns goda möjligheter att komplettera bostadsbeståndet i
alla kommundelar och genom detta ge ett bättre underlag för god kommunal service och
verksamhet inom olika områden.
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram ska majoriteten av planerad nyproduktion av
bostäder förläggas till centralorten: Avesta, Skogsbo, Krylbo, Karlbo och Nordanö, där det i
dagsläget råder bostadsbrist och där en framtida ökad efterfrågan är högst trolig. Avesta kommun
ska dock också verka för ett blandat bostadsbestånd som klarar att möta efterfrågan i andra
tätorter inom kommunen och i landsbygdsområden. Det finns också önskemål från olika grupper
av personer som söker bostad att man gärna bor nära naturområden.
Centerpartiet anser att nya bostäder kan byggas i alla kommundelar som alternativ till Månsbo
Gärde:
I centrala Avesta kan det byggas på delar av Mattsbohöjden. Den visionära stadsplanen ”Den nya
stadskärnan” visar på möjligheter att bygga bostäder i området mellan Centrum och
Koppardalen, vilket är ett mycket intressant alternativ. Det finns också ett antal lucktomter som
kan bebyggas.
Det finns stor efterfrågan på olika typer av serviceboende och ökad tillgänglighet för äldre.
Många bostäder kan byggas ut /till /om och genom denna ”förtätning” kan fler bostäder skapas.
I centrala Avesta kan cirka 250 nya bostäder skapas.
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§ 150 (forts)
Älvnäsområdet kan byggas ut med olika typer av bostäder, villor, radhus m.m. Där finns redan
infrastruktur och närhet till centrum. Området har cykelavstånd till centrum och är ett utmärkt
alternativ till Månsbo Gärde.
I Krylbo finns två större områden nästintill klara för omgående byggnation, Lönngränd och
Sågplan. De kan ge cirka 160 nya bostäder tillsammans. Det finns ytterligare möjligheter bl. a. på
Ravinvägen och på lucktomter i Krylbo att bygga minst 20 bostäder.
I Karlbo kan delar av det planlagda området intill Tjärnsjön bebyggas och skapa cirka 15
bostäder.
I Fors och Nordanö finns det lucktomter som ger möjlighet för villor och mindre
hyresfastigheter, tillsammans cirka 10 - 15 bostäder.
I Horndal, där man kan anta att efterfrågan kommer att öka, finns stora möjligheter att bygga
såväl villor som hyresfastigheter. Tillsammans cirka 100 bostäder.
Tillsammans kan det här alternativet möjliggöra cirka 560 nya bostäder.
Dessutom tillkommer enskilda privata tomter över hela kommunen. En inventering av hus som
står tomma skulle säkert också ge bostad för 25–30 hushåll. Projekt med inventering av hus som
står tomma har gett positiva resultat på olika orter med fler hus som blir bebodda och en levande
landsbygd.
Enligt Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015–2020 ska en projektgrupp
bestående av representanter från olika förvaltningar och från det kommunala bostadsbolaget
tillsättas. En av gruppen uppgifter ska vara att revidera Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån
ny information som tillkommer (regionala mål, resultat från Avesta kommuns
tillgänglighetsinventering, uppdaterade befolkningsprognoser m.m.).
Eftersom vår redovisning av möjligheter att bygga bostäder i samtliga kommundelar
överensstämmer med projektgruppens direktiv och kommunens mål, yrkar Centerpartiet
-

att förslaget till en ny stadsdel på Månsbo Gärde avstyrks,

-

att Avesta kommuns bostadsförsörjningsprogram revideras/ realiseras enligt de
alternativ som redovisats ovan,

-

att en inventering av tomma hus genomförs snarast.
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§ 150 (forts)
Kommunkansliets yttrande
Kommunkansliets utredare anför följande:
Samtliga områden som presenteras i motionen som alternativa bostads-utvecklingsområden kan
vara lämpliga utifrån bostadsförsörjningsprogrammet, baserat på den information som läggs fram
av motionärerna. Utifrån detta bör de finnas med i åtanke under revideringen av
bostadsförsörjningsprogrammet.
Att det finns alternativ till Månsbo Gärde utgör inte någon anledning till att Månsbo Gärde bör
avstyrkas utifrån Bostadsförsörjningsprogrammet. Vad gäller vilka områden som ska prioriteras i
plan- och bostadsutvecklingsarbetet hänvisas till politiska prioriteringar samt miljö- och
byggförvaltningens organisation.
En inventering av tomma hus kommer att diskuteras som ett led i arbetet med att revidera
bostadsförsörjningsprogrammet. Därmed föreslås att motionen ska anses som besvarad. Det är
även kommunstyrelsens förslag.
Beredning/behandling
- Centerpartiets motion om bostadsförsörjning 24 maj 2019.
- Kommunfullmäktige 24 maj 2019, § 76.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2019, § 102.
- Yttrande från kommunkansliet 12 september 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 129.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 145.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Lars Isacsson (S), med instämmande av Johan Thomasson
(M) och Pia Aronsson (V), att den första att-satsen ska avstyrkas eftersom fullmäktige redan
avgjort frågan, att att-sats nummer två ska vara besvarad och att att-sats nummer tre ska
tillstyrkas.
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Per-Ola Ahlström (SD) och Lars-Åke Carlsson
(C), menar att den första att-satsen faller eftersom fullmäktige redan avgjort frågan samt att
att-sats nummer två och tre ska tillstyrkas.
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Ordföranden finner att det råder samstämmighet gällande att-satserna nummer ett och tre och
ställer frågan och finner att fullmäktige beslutar att att-sats ett faller eftersom fullmäktige redan
avgjort frågan samt att att-sats nummer tre ska tillstyrkas.
Ordföranden ställer de båda förslagen gällande att-sats nummer två mot varandra och finner att
Lars Isacssons (S) yrkande vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Att-sats nummer ett ” att förslaget till en ny stadsdel på Månsbo Gärde avstyrks” faller
eftersom fullmäktige redan avgjort frågan.
- Att-sats nummer två ” att Avesta kommuns bostadsförsörjningsprogram revideras/
realiseras enligt de alternativ som redovisats ovan” anses som besvarad.
- Att-sats nummer tre ” att en inventering av tomma hus genomförs snarast” tillstyrks.
Lars-Åke Carlsson (C), Gunilla Berglund (C), Annika Johansson (C), Curt-Åke Cocce Larsson
(KD), Per-Ola Ahlström (SD), Margareta Lindgren (SD), Anita Vytlacil (SD), Göte Lindgren
(SD), Karl Vytlacil (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunilla Berglunds yrkande.
___
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§ 151

Bärförsäljningsplatser

Dnr. KK 2016-000320 003
Teknisk service överlämnar förslag till förändrade bärförsäljningsplatser.
I samband med Stadshusparkens utveckling och ombyggnad flyttades Torghandelsplatsen från
Marcustorget till platsen norr om Lilla Torget, Koppardalsstråket.
En Torghandelsplats är ett trevligt inslag i stadsbilden. För att få den mer levande föreslår
teknisk service att bärförsäljare, som önskar stå på kommunal mark, hänvisas till
Torghandelsplatsen.
En hänvisning till Torghandelsplatsen innebär dessutom en kostnadsreducering för
bärförsäljarna.
Nuvarande lösning kostar bärförsäljarna (700 kr) i ansökningsavgift samt (1500 kr) i
månadsavgift. Att nyttja Torghandelsplats kostar (250 kr per dygn alternativt 1200 kr i
månadsavgift).
Tekniska utskottet föreslår att nuvarande bärförsäljningsplatser på gågatan avvecklas och att
bärförsäljare hänvisas till Torghandelsplatsen. Det är även kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 55.19.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2019, § 41.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 146.
Kommunfullmäktiges beslut
- Nuvarande bärförsäljningsplatser på gågatan avvecklas.
- Bärförsäljning hänvisas till Torghandelsplatsen.

___
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§ 152

Förslag till avgifter för gata, offentlig plats,
torghandel med mera, från och med 2020-01-01

Dnr. KK 2019-000242 040
Teknisk service överlämnar förslag till avgifter.
Senaste
ändring

Fastställt
2019

Förslag
2020

2013
2013
2013
2019

8 400 kr
4 800 kr
1 200 kr
250 kr

8 400 kr
4 800 kr
1 200 kr
250 kr

2013

- kr
5 kr

0 kr
5 kr

300 kr
500 kr

300 kr
500 kr

2,50 kr

Kommentar

TORGHANDEL AVGIFT
antal platser 8 st ca 3x4m med el 220v/10 amp/16 amp
samt yta utan el (ej moms)
Kalenderår
Säsong
Månad
Dygn
PARKERINGSPLATSAVGIFT
Parkeringsplats
Parkeringsplats med eluttag/timme
Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december
FELPARKERINGSAVGIFT
(LTF), överträdelse av lokal trafikföreskrifter
(Gen), överträdelse av Generella Trafikregler
LADDSTATIONER/ELBILSLADDARE
Avgift per kWh

2019

2,50 kr

OMSORGSRESOR AVGIFT
Omsorgsresor enligt LSS avgift enkel resa
Omsorgsresor enligt SoL avgift enkel resa

2009
2009

20 kr
20 kr

20 kr max 400 kr/månad
20 kr max 800 kr/månad

Tekniska utskottet liksom kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgifter för
2020 fastställs enligt bilagda förslag.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Teknisk service
Ekonomiservice

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 17

2019-10-28

Kommunfullmäktige

§ 152 (forts)
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 51.19.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2019, § 43.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 147.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår för att lyftas in i Mål och budgetbeslutet vid nästkommande
fullmäktigemöte.
___
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§ 153

Delårsbokslut augusti 2019, inklusive
årsprognos för Avesta kommun

Dnr. KK 2019-000238 042
Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut 2018-08-31 inklusive årsprognos för Avesta
kommun, dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten
och Avfall AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Delårsbokslutet innefattar följande delar:
- Vision
- Förvaltningsberättelse
- Räkenskaper
- Verksamhetsberättelse för styrelser och nämnder
Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2019 med en helårsprognos för 2019 för
kommunen och med en separat verksamhetsredovisning för nämnderna. Upprättandet av
delårsrapporten har följt god redovisningssed. Rapporten omfattar även en sammanställd
redovisning över kommunen och de verksamheter/företag som kommunen har ett väsentligt
bestämmande inflytande över. Med väsentligt inflytande avses en ägarandel över 20 procent.
God hushållning skapas genom att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund.
Resultatet uppgår till 25 mkr och prognosen för året är 26 mkr, vilket är 21 mkr bättre än
budgeterat resultat.
Verksamheterna redovisar en skiftande budgetföljsamhet. Avvikelsen för bildningsstyrelsen
uppgår till – 12 mkr, övriga styrelser och nämnder har positiva avvikelser. Prognoserna visar ett
positivt resultat för verksamheterna med 6,5 mkr.
Investeringarna för perioden uppgår till kommunen beräknas uppgå till 168 mkr för år 2019.
Eget kapital, exklusive upplåning till bolagen uppgår till - 34 mkr inklusive total
pensionsförpliktelse
Soliditeten uppgår till -3 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive
pensionsansvarsförbindelsen.
Skulderna uppgår totalt till 1 240 mkr fördelat på bolagen med 1 051 mkr och med 189 mkr
på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens internbankshantering.
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I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20
procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB,
Avesta Vatten och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 39 mkr (27 mkr) vilket är
en försämring från samma period föregående år med 12 mkr.
Resultatet för Avesta kommun uppgår till 25 mkr, för Gamla Byn AB till 11 mkr, för Avesta
Industristad AB till 2,3 mkr, för Avesta Vatten och Avfall AB till 0,8 mkr och för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund till 0,2 mkr, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat på 39 mkr.
Revisorernas rapport har inkommit den 18 oktober 2019.
Beredning
- Skrivelse med delårsbokslut 2018-08-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 130.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 148.
- Revisionsrapport 18 oktober 2019.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Lars Isacsson (S), med instämmande av Johan Thomasson
(M), Gunilla Berglund (C) och Mikael Westberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport 2018-08-31 inklusive årsprognos för Avesta kommun godkänns.

___
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§ 154

Verkställighetsbevakning 2017 för
kommunfullmäktige samt redovisning av
restuppdrag för kommunfullmäktige för 2016 och
tidigare

Dnr. KK 2019-000233 101
Kommunkansliet redovisar verkställighetsbevakning för perioden 2017 i sin helhet och en
sammanställning av de uppdrag som inte verkställts enligt beslut som fattats 2017 i
kommunfullmäktige. Redovisas även läget för de uppdrag som getts tidigare, till och med 2016, i
kommunfullmäktige.
Följande beslut ingår inte i verkställighetsbevakningen:
-

Tidplaner och kungörelser

-

Reglemente, samverkansavtal, delegationsordningar, arbetsordningar,
verksamhetsplaner, förbundsordningar, policys, stadgar, riktlinjer, program och
taxor,

-

Attesträtt, teckningsrätt och delegationsordningar

-

Yttrande över regionala och centrala ärenden

-

Mål och budget, ekonomisk uppföljning och limitnivåer.

-

Remittering av motioner och medborgarförslag

-

Redovisning av obesvarade motioner och verkställighetsbevakning (hanteras två
gånger per år i egen uppföljning)

-

Besvarade och avstyrkta motioner och medborgarförslag

-

Valärenden, nomineringar, arvoden och partistöd.

-

Redovisning av delegationsbeslut

-

Antagande av detaljplaner

-

Övriga ärenden som inte kräver speciell handläggning

Kommunstyrelsen har lagt förslag till beslut.
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Beredning
- Skrivelse från kommunkansliet 12 september 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 131.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 149.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av verkställda beslut för
kommunfullmäktige.
- Följande ärenden som ej är verkställda ska verkställas:
Kf 2014-02-03, Ruth Johanssons (S) motion och Krylbo S-förenings medborgarförslag
om konstutsmyckning med anknytning till Krylbo, vid Krylbo skola.
Kf 2014-04-28, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Kf 2014-10-27, Jerry Harryssons medborgarförslag om turistinformation och besöksmål i
Karlbo/Brunnbäck.
Kf 2016-03-21, Samlokalisering av förskola och äldreboende i centrala Avesta.
Kf 2017-04-25, Initiering av program för Outdoor.
Kf 2017-05-22, Översiktsplan för Avesta kommun – aktualiseringsprövning.
Kf 2017-09-26, Gunilla Berglunds (C) motion om skoterled i Avesta.
Kf 2017-11-27, Krister Nilssons (KL) motion om öppna nämndsammanträden i Avesta
kommun.
Kf 2017-11-27, Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Cocce Larssons (KD) motion om utomhusbad vid Metropoolen.
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Sida 22

Förslag till förändring av kostnadsansvaret för
samhällsbetalda resor

Dnr. KK 2019-000099 539
Chefen för teknisk service har inkommit med en skrivelse med förslag till förändring av
kostnadsansvaret för samhällsbetalda resor.
Bakgrund
År 2007 flyttades handläggning av samtliga samhällsbetalda resor inklusive kollektivtrafik och
skolskjutsar till dåvarande fritid- och teknikstyrelsen (numer tekniskt utskott under
kommunstyrelsen). Syftet var att få en total samordning på samhällsresehanteringen. Efter några
år splittras hanteringen igen så att skolan hanterar skolskjutsar, kommunkansliets tillväxtenhet
hanterar kollektivtrafik och kvar hos teknisk service blev färdtjänst m.m.
Den 17 augusti 2014 infördes ett nytt gemensamt kollektivtrafiksystem i Dalarna som innebär att
alla resor samlas i detta nya system. Direktbussar binder ihop Dalarnas kommuner med snabb
trafik. Från närliggande områden som många reser till och från finns anslutande
landsbygdsbussar. Alla slags resor i servicetrafiken samordnas och öppnas efterhand för
allmänheten. Ett exempel på detta i Avesta är linje 204 som tidigare var en ren skolskjutslinje.
Dalatrafik kommer inom kort att börja skicka en samlingsfaktura på samtliga samhällsbetalda
resor som görs i kommunen.
Idag tas skolskjutsunderlaget ut ur SKJUTS+ som är planeringsverktyget Dalatrafik använder. En
skolskjutshandläggare på bildningsförvaltningen går igenom underlaget elev för elev hur
skolresan ska gå till och samverkar med Dalatrafiks planerare för att planera samtliga elevresor.
Skolskjutshandläggaren gör utredningar gällande undantag från lagen som t.ex. farlig riksväg att
passera. Dessa utredningar lämnas över till överordnad chef som på bildningsstyrelsens uppdrag
tar beslut i ärendena. Besluten om skolskjuts skrivs ut och skickas hem till föräldrarna. Statistik
sammanställs till SCB om skolskjutsar. Skolskjutshandläggaren har kontakt med föräldrar kring
skolskjutsfrågor. Inom bildningsförvaltningens ansvar ligger uppgifterna att utbilda eleverna om
hur man åker skolskjuts samt att besiktiga hållplatser. Ansvaret för detta ligger idag på rektorerna.
Dalatrafik skickar en faktura på servicetrafiken där färdtjänst, LSS och SoL resor, vissa skolresor
samt kompletteringstrafiken ingår. Denna delas upp och fördelas till beställande förvaltning för
kontroll och attestering. Sedan kommer det faktura på kollektivtrafiken där skolskjutsarna med
fasta fordon finns med.
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Dessa interndebiteras till bildning varje månad. Det är tidskrävande att dela upp de olika
kostnaderna då fakturorna innehåller kostnader för resor beställda av olika förvaltningar och
interndebiteringar måste göras för att det ska hamna på rätt förvaltning.
Avesta kommun har överfört allt ansvar för handläggningen av färdtjänst-, LSS och SoL-resor,
beslut och kvalitetskontroll till färdtjänsthandläggare hos SAMRES. De följer de lagar och
förordningar som finns på området. SAMRES gör ingen bedömning av personer som beviljas
omsorgsresor.
Med nuvarande organisation med uppdelat ansvar för trafiken är det svårt att göra en exakt
bedömning av vilken framtida trafik vi ska ha i kommunen och hur den ska se ut då hela systemet
är under utveckling. Ska vi ha stråktrafik, d.v.s. bussar som går på riksväg 68 mellan Horndal och
Avesta med flextrafik som angör för de som vill åka med från de mindre orterna? Hur ska vi
undvika att få fler mindre skolskjutsar och taxibilar som kör våra skolelever istället för lite större
fordon som kan plocka upp alla som behöver skolskjuts? Hur maximerar vi vår kollektivtrafik för
bästa samhällsnytta?
För att uppnå helhetsyn med möjlighet att hitta synergivinster, minska sårbarheten, öka
kvaliteten, minska miljöskadliga utsläpp och samtidigt effektivisera kostnaderna krävs en
organisation där personer med kunskap om både helheten samt lagar och regler inom de olika
områdena arbetar tillsammans. Då får vi en organisation som kan ha en överblick på de
samhällsbetalda resornas ekonomi och kan hitta synergieffekter som utvecklar resandet där varje
krona gör största möjliga nytta.
På förslag från samhällsplaneraren beslutade kommunfullmäktige den 27 april 2015 följande:
-

Samtliga samhällsbetalda resor (skolskjutsar, kollektivtrafik, färdtjänst, LSS och
SoL-resor) inordnas i en gemensam organisation under kommunstyrelsen/teknisk
service.

-

En gemensam budget för alla samhällsbetalda resor görs och läggs under
kommunstyrelsens ansvar.

-

Ekonomiska resurser motsvarande en heltidstjänst överförs från
bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen/teknisk service.

-

Handläggningsärendena kring skolskjutsarna överförs från bildningsförvaltningen
till kommunstyrelsen/teknisk service.

-

Gällande delegationsordning avseende grundskoleskjutsar justeras i enlighet med
förändringen.
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-

Uppgifterna att besiktiga skolhållplatser och utbildning av elever hur man åker
skolskjuts läggs över på den nya organisationen.

-

Den samordnade organisationen träder i kraft 1 januari 2016.

Nuläge
Stora förändringar har skett sedan det beslutet togs. Skatteväxling har skett med landstinget både
avseende allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Ansvaret för dessa verksamheter
ligger numer på landstinget. Däremot ingick varken kostnader för riksfärdtjänst eller
administrationskostnaden för färdtjänsthandläggningen i skatteväxlingen. Båda dessa
verksamheter ligger under regionen men betalas separat av respektive kommun.
Avesta kommun betalar även landstinget för intäktsbortfallet för den avgiftsfria kollektivtrafik
inom Avesta kommuns gränser som beslutats av kommunfullmäktige.
Kvar som kommunalt ansvar är särskoleskjutsar samt resor för personer inom lagstiftningen LSS
och SoL. Därutöver betalar kommunen en s.k. skolkortskostnad till landstinget för elever som
har rätt till skolskjuts. Kostnader för dessa verksamheter belastar i dag kommunstyrelsen.
När det gäller särskolans verksamhet ligger den under bildningsstyrelsen. Bildningsstyrelsen
beslutar om hur den verksamheten ska organiseras men eventuell påverkan av dessa beslut
rörande särskoleskjutsar hamnar hos kommunstyrelsen, d.v.s. beslutande styrelse behöver inte ta
konsekvenserna av de förändringarna. Detsamma gäller kostnader för elevers skolkort där
kostnaden också belastar kommunstyrelsen trots att utbildningsverksamheten ligger under
bildningsstyrelsen.
Liknande förutsättningar gäller även för omsorgsstyrelsen och de omsorgsresor som beslutas
inom omsorgsförvaltningen. Beslut tas här om vilka personer som ska beviljas resor till dagcenter
eller dagvård, men även här belastar kostnaderna kommunstyrelsen.
Sammanfattningsvis innebär det att betalande verksamhet inte har någon påverkan på beslut som
fattas om omfattningen av resandet. Därför föreslås att överföring av kostnader och
administration överförs till beslutande styrelser. När det gäller kostnader för riksfärdtjänst och
färdtjänstadministration (beslut fattas av regionen) föreslås att betalningsansvaret överförs till
omsorgsstyrelsen.
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Samordning
Vidare föreslås att kommunstyrelsens resultatenhet teknisk service ges i uppdrag att inrätta
arbetsgrupp kring samhällsbetalda resor i offentlig miljö för att kommunövergripande samverka
kring dessa frågor. I den gruppen bistår teknisk service med kompetenser kring hållplatsers
lägesplacering och utformning i trafikmiljöer samt i perspektivet samhällsplanering, exempelvis
nya bostadsområden.
GDPR
En faktor som ytterligare påverkar dagens hantering är GDPR. För att säkerställa att GDPR följs,
ska uppgifter kring enskilda privatpersoner hanteras så säkert som möjligt, d.v.s. uppgifter om
respektive person stannar inom beslutande verksamhet. En förändring enligt nedanstående
förslag skulle innebära en säkrare hantering enligt GDPR.
Ekonomiska förändringar
Överföring av ekonomiska resurser mellan styrelserna behöver ske med anledning av
ovanstående förslag.
Budgeterade medel 2019 för:
-

särskoleresor och skolkort 4 100 000 kr samt ekonomiska resurser motsvarande
1,00 tjänst (656 000 kr), överförs från kommunstyrelsen till bildningsstyrelsen.

-

administrativa kostnader till region Dalarna, riksfärdtjänst, LSS- och SoLresor 4
745 000 kr samt resurs för debitering av resande av LSS- och SoL resor,
motsvarande 2,5 % tjänst (15 000 kr) överförs från kommunstyrelsen till
omsorgsstyrelsen.

Chefen för teknisk service föreslår att
-

ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för grundskole- och
särskoleskjutsar samt skolkort överförs till bildningsstyrelsen.

-

ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för resor enligt LSS, SoL och
riksfärdtjänst överförs till omsorgsstyrelsen.

-

teknisk service ges i uppdrag att inrätta arbetsgrupp kring s
amhällsbetalda resor i offentlig miljö.

-

gällande delegationsordning avseende grundskole- och särskoleskjutsar justeras i
enlighet med förändringen.
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-

budgeterade medel överflyttas från kommunstyrelsen till bildningsstyrelsen
4 756 000 kr och till omsorgsstyrelsen 4 760 000 kr.

-

förändringen genomförs fr o m 2020-01-01 och hanteras i Mål och budget
2020–2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 juni 2019 att remittera ärendet till
omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Bakgrund
2007 flyttades handläggningen av samtliga samhällsbetalda resor inkl. kollektivtrafik och
skolskjutsar till fritid-och teknikstyrelsen. Syftet var att få en total samordning av
samhällsresehanteringen. Några år senare splittras hanteringen så att bildning hanterade
skolskjutsar, tillväxtavdelningen kollektivtrafik och teknisk service hanterade färdtjänst m.m. 2016
trädde en ny organisation i kraft utifrån en helhetslösning där samtliga samhällsbetalda resor
inordnades i en gemensam organisation under kommunstyrelsen. Syftet var att höja kvalité och
kompetens, hitta synergieffekter, minska sårbarheten, effektivisera kostnader och minska utsläpp.
Nuläge
Region Dalarna har via skatteväxling övertagit ansvaret för allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och
färdtjänst. Kostnader för riksfärdtjänst och färdtjänsthandläggningen ingår inte i skatteväxlingen
även om ansvaret är överfört. Inom det kommunala ansvarsområdet finns särskoleskjutsar och
omsorgsresor (SoL och LSS) kvar hos kommunen, både vad gäller beslut och kostnader.
Analys
Samordningen av omsorgsresor sedan Region Dalarna övertog verksamheten har varit till och
från bristfällig. Det har inte funnits någon arena för samtal kring samordning av resor trots att ett
delsyfte med beslutet 2016 var att förbättra helhetslösningarna. Förvaltningen välkomnar därför
förslaget att en arbetsgrupp tillsätts i kommunen för att samverka kring dessa frågor. Det som
fortfarande ter sig oklart är hur kommunen ska kunna påverka när det finns synpunkter på
samordning av omsorgsresor hos Regionen. Frågan har diskuterat i kommunernas
förvaltningschefsnätverk för socialtjänsten. Flera kommuner i Dalarna erfar också en
kostnadsökning för omsorgsresor och
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alternativa lösningar har diskuterats. Möjligheterna för kommunerna att kunna påverka
kostnadsutvecklingen genom att ge begränsade beslut för omsorgsresor är inte en framkomlig
väg. Möjligheterna att inom ramen för lagen för stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) organisera verksamhet i egen regi där omsorgsresan ingår som en del av beslutet för att öva
kognitiva svårigheter är möjlig men begränsad. Begränsningen ligger delvis i att vissa transporter
för funktionsnedsatta endast får utföras med särskilt utrustade fordon och med utbildning för
detta. Att organisera delar av verksamheten i omsorgens egen regi behöver utredas av
omsorgsstyrelsen om beslut fattas om verksamhetsövergång.
Förslaget innebär att kostnader för den viktiga uppföljningen för samordning av omsorgsresor
inte ersätts av kommunstyrelsen. Förvaltningen erfar att inte heller teknisk service har avsatt
resurser för den delen. Vidare konstateras också att riksfärdtjänsten och administration i form av
handläggning inte är skatteväxlad vilket innebär att omsorgsförvaltningens kostnader för
verksamhetsövergången blir delvis en ”rörlig” kostnad som förvaltningen inte har möjlighet att
påverka. 2019 års budget för omsorgsresor och administration föreslås överföras i sin helhet. 2,5
% tjänst för debitering av resande ersätts av kommunstyrelsen enligt förslag.
Förvaltningen anser att det är ett bra syfte att överföra verksamhet till de styrelser där besluten
fattas. Möjligheten för omsorgsstyrelsen att påverka och organisera verksamheten på ett sådant
sätt att effektiviseringar är möjliga är dock små. Förvaltningen ser ändå en möjlighet att försöka
utveckla och samordna verksamheten på ett bättre sätt vid ett eventuellt beslut om
verksamhetsövergång, trots att resurser för samordning är begränsade och att inte alla delar av
färdtjänst och administration är skatteväxlade.
Bildningsstyrelsens yttrande
Beslut togs 2015-04-27 att alla samhällsbetalda resor skulle samordnas under en och samma
förvaltning. Syftet med den organisationen var att få en överblick över de samhällsbetalda
resornas ekonomi och samtidigt hitta synergieffekter som utvecklar resandet där varje krona gör
största möjliga nytta.
Den senaste tiden har det skett stora förändringar i och med skatteväxling med landstinget
avseende allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Ansvaret för dessa ligger numera på
landstinget. Det som är kvar som kommunalt ansvar är särskoleresor samt resor för personer
inom lagstiftelsen LSS och SoL. All kostnad ligger idag på kommunstyrelsen även om det är
omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen som har rätt att beställa resorna.
Härmed anser teknisk service att det inte längre är hållbart att en styrelse ska hantera
ekonomin samtidigt som de inte kan påverka utfallet av kostnaderna.
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Teknisk service chef föreslår i sin skrivelse till kommunstyrelsen att ansvaret för kostnader och
administrativa rutiner för grundskola- och särskoleskjutsar samt skolkort överförs till
bildningsstyrelsen. Det föreslås vidare att gällande delegationsordning avseende grundskole- och
särskoleskjutsar justeras i enlighet med förändringen, detta ska gälla från 2020-01-01.
Efter en inledande intern utredning av bildnings tjänstemän ser vi möjligheter att hantera
kostnader och administrativa rutiner inom egen organisation genom viss organisationsförändring.
Utredningen fortsätter för att under kvartal 4 fastställa ny organisation som ska hantera
administrativa rutiner inom egen organisation.
Bildningsstyrelsen ställer sig positiv till tjänsteskrivelsen från chefen för teknisk service.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från chef teknisk service 20 maj 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2019, § 95.
- Omsorgsstyrelsen 20 augusti 2019, § 105.
- Bildningsstyrelsen 11 september 2019, § 80.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 132.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 150.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Mikael Westberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för grundskole- och särskoleskjutsar samt
skolkort överförs till bildningsstyrelsen.
- ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för resor enligt LSS, SoL och
riksfärdtjänst överförs till omsorgsstyrelsen.
- teknisk service ges i uppdrag att inrätta arbetsgrupp kring samhällsbetalda resor i offentlig
miljö.
- gällande delegationsordning avseende grundskole- och särskoleskjutsar justeras i enlighet
med förändringen.
- budgeterade medel överflyttas från kommunstyrelsen till bildningsstyrelsen 4 756 000 kr
och till omsorgsstyrelsen 4 760 000 kr.
- förändringen genomförs fr o m 2020-01-01 och hanteras i Mål och budget 2020–2022.
___
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Kompetensförsörjningsprogram

Dnr. KK 2019-000235 027
Personalchef Magnus Sörebö anför följande:
Programmet för kompetensförsörjning 2030 är ett koncernövergripande dokument som visar
det prognostiserade personalbehovet. Det innehåller också förslag på fokusområden och
konkreta åtgärder för att möta problematiken avseende kompetensförsörjning. I programmet
tydliggörs även arbetssätt och hur uppföljning av programmet för
kompetensförsörjningsfrågor ska ske.
Ärendet
Andelen barn och äldre ökar i betydligt högre takt än andelen av befolkningen i arbetsför
ålder. Risken är stor att kompetensen inte kommer att räcka till och att vi inte kommer ha
tillräcklig tillgång till den. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är tydliga och menar att
om vi inte förändrar arbetssätt och organisation kommer välfärden inte att klara sitt uppdrag.
Programmet för kompetensförsörjning 2030 har arbetats fram av en grupp där
förvaltningschefer och VD-funktioner ingått tillsammans med representanter för
personalenheten. Ansvarig för programmet är personalchef. Utgångspunkterna har varit
SKL:s nio strategier för kompetensförsörjning samt våra rekryteringsbehov utifrån
personalomsättning, pensionsavgångar och den demografiska utvecklingen.
Syftet med programmet
Kartlägga och analyser kompetensförsörjningsbehovet.
Identifiera och prioritera fokusområden för att Avesta kommun ska klara
kompetensförsörjningen.
Tydliggöra arbetssätt och hur uppföljning av kompetensförsörjningsfrågorna ska ske.
Målet är att säkerställa kompetensförsörjningen genom insatser som bidrar till att Avesta
kommun är digitala, innovativa och kompetenta.
Resultatet av nulägesanalysen visar att vi precis som i riket speciellt behöver satsa särskilt på
att möta behoven inom barnomsorg och skola, samt inom äldrevården och övrig omsorg. Vi
ser också ett behov av att vidta åtgärder för att säkra ledarförsörjningen och vissa
specialisttjänster.
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Tillgången till arbetskraft kommer, enligt tillgängliga prognoser, inte svara upp mot det behov
som förutspås. Att använda kompetensen rätt och att digitalisera de arbetsuppgifter som är
möjliga är därför två viktiga strategier för att klara kompetensförsörjningen. Vi behöver också
hitta nya vägar in till arbete hos oss. När kompetensen inte finns i tillräcklig utsträckning
kommer vi i större omfattning behöva samarbeta med andra arbetsgivare och med
utbildningssamordnare för att klara kompetensförsörjningen. Det är inte realistiskt att det
statliga utbildningsväsendet kan klara hela kompetensförsörjningsbehovet åt oss.
Obalansen mellan tillgången till och behovet av arbetskraft kan medföra risker såsom en
försämrad arbetsmiljö och att kompetensen urholkas men också en risk för försämrad service
gentemot våra medborgare. Vi måste vara medvetna om dessa risker och arbeta proaktivt för
att Avesta kommun ska vara en arbetsgivare i framkant med digitala, kompetenta och
innovativa medarbetare. Vi ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap i samklang
för att ha en effektiv verksamhet.
Årliga uppföljningar och justeringar av handlingsplanerna inom detta program kommer
genomföras för att vi ska vara så verklighets- och tidsnära som möjligt i aktiviteter och
insatser. Personalenheten inom Avesta kommun driver och samordnar arbetet.
Personalutskottet informeras årligen om resultaten av uppföljningarna samt vilka åtgärder som
är planerade.
Personalutskottet liksom kommunstyrelsen föreslår att programmet för kompetensförsörjning
2030 antas.
Beredning
- Skrivelse från personalchefen med förslag Kompentensförsörjningsprogram 2030
16 september 2019.
- Kommunstyrelsens personalutskott 24 september 2019, § 8.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 151.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kompetensförsörjningsprogrammet antas.

___
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§ 157

Beslut om ersättare i bildningsstyrelsen får sitta
kvar resten av mandatperioden – trots flytt, samt
förslag till riktlinjer

Dnr. KK 2019-000227 102
Pontus Ståhlberg (S), som är ersättare i bildningsstyrelsen, har för studiers räkning flyttat från
kommunen. Han har nu ställt frågan om han kan sitta kvar i nämnden mandatperioden ut.
Som grund härför anger han kommunallagens bestämmelser i fjärde kapitlet, sjunde
paragrafen.
Kommunallagen 4. Kap. 7 § stadgar följande:
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald
som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden.
Kommunsekreteraren har till arbetsutskottets möte inkommit med en skrivelse med förslag i
ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra till kommunsekreteraren att utarbeta
förslag till riktlinjer för under vilka omständigheter förtroendevalda kan få ha kvar sina
uppdrag trots flytt samt vad som då ska gälla för resekostnader till sammanträden samt att
föreslå att Pontus Stålberg ska få ha kvar sitt uppdrag mandatperioden ut.
Till kommunstyrelsens möte har en ny skrivelse från kommunsekreteraren inkommit.
Kommunstyrelsen la därefter förslag i ärendet.
Beredning
- Skrivelse från Pontus Ståhlberg 29 augusti 2019.
- Skrivelse från kommunsekreteraren 1 oktober 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019, § 133.
- Skrivelse från kommunsekreteraren 11 oktober 2019.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 152.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Lars Isacsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Pontus Stålberg (S) beviljas att ha kvar sitt uppdrag som ersättare i bildningsstyrelsen
mandatperioden ut.
- Förtroendevalda som valts av kommunfullmäktige har rätt att, efter ansökan, ha kvar sitt
uppdrag mandatperioden ut om flytt sker till annan ort på grund av studier.
- Förtroendevalda som beviljats ha kvar sitt uppdrag mandatperioden ut, trots flytt för
studier, har rätt till ersättning för resekostnader från kommungränsen till
sammanträdesplatsen.

___
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§ 158

Svar på interpellation från Katarina Andersson
(M) om åtgärder och utvärdering för Trygga
Krylbo

Dnr. KK 2019-000260 914
Vid kommunfullmäktiges möte den 30 september 2019 ställde Katarina Andersson (M)
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S):
Jag önskar en samlad redovisning av åtgärder och utvärdering för Trygga Krylbo.
Vilka utvärderingar har gjorts och hur ska dessa redovisas?
Vilka insatser har genomförts från kommunen?
Vilka framtida planer har kommunen för sitt arbete för Trygga Krylbo?
Vaktbolag som anlitades, var det rätta månader/period, har detta utvärderats?
Lars Isacsson har besvarat interpellationen skriftligt:
Tack Katarina Andersson för interpellationen, den handlar i stort om projektet Trygga Krylbo.
Det projektet ägs och drivs av Polisen men jag väljer att tolka frågorna som att de handlar om
vad Avesta Kommun gör och har gjort i Krylbo.
Jag önskar en samlad redovisning av åtgärder och utvärdering för Trygga Krylbo.
Vilka utvärderingar har gjorts och hur ska dessa redovisas?
Projektet Trygga Krylbo startades av polisen för någon månad sedan så där finns ingen samlad
redovisning av åtgärder och utvärdering. En av de mer publika åtgärder Avesta Kommun gjort i
Krylbo var att ha kommunala ordningsvakter i Krylbo och nedan redovisas Bevakningsföretagets
reflektioner.
Från Bevakningsföretaget har följande lämnats:
•

Det som fungerat bra är:
- Kommunikationen med hemtjänsten.
- Att vi kunnat styra arbetstiderna beroende på vår uppfattning av behov.
- Kommunikationen med kommunpolisen och övriga poliser ute på fältet.
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•

Det som fungerat mindre bra/kan förbättras:
- Polisens ledningscentral (RLC) har ibland inte vidarebefordrat till polispatrullerna att
ordningsvakterna varit ute.
- Att uppdraget utfördes under vintertid och inte sommartid. Allmänheten och butikerna
har berättat detta för oss ordningsvakter och anser att behovet varit/är större sommartid.
- Om det blir fler ansökningar om Lov3 i Krylbo så bör Konsum med parkområde också
ingå i området.

•

Ordningsstörningar/platser där vi har behövts mer än andra:
- Tågstationen och Stationsparken.
- Smidesparken med närliggande gator.
- Tunnbindaregatan inkluderat delar av Kärrgatan samt Mejerigatan.
- Krylbo skola, frekventa misstänkta narkotikaöverlåtelser vid förskolan.
- Ponsbachs väg, framförallt i gatans gränder.

•

Allmänheten och företagare har utryckt glädje och att de känner sig mycket tryggare att vi
funnits i området.

•

Sammanfattning om våra ingripanden:
-

Flera mindre incidenter har kunnat lösas med samtal och tillsägelser. Vi har haft några
sjukdomsfall där Ambulans tillkallats.

-

Vi har inte behövt göra några helt egna ingripanden (gripanden samt
omhändertaganden) utan de tillfällen vi haft så har brottet/situationen krävt att vi
inväntat Polis innan vi ingripit tillsammans med Polis.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 35

2019-10-28

Kommunfullmäktige

§ 158 (forts)
Vilka insatser har genomförts från kommunen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köpt in Krylbo Station och fyllt stationshuset med verksamheter.
Byggt en återvinningscentral på Gruvgärdet.
Byggt bostäder på Annexgatan
Öppnat en ny fritidsgård
Fältassistenter som jobbar i Krylbo
Krylbo IP-konstgräs vi har stöttat Krylbo IF
Byggt en allaktivitetsplan.
Tagit fram en socioekonomisk analys av Krylbo.
Startat ett LSS-boende för unga personer med funktionsnedsättning.
Uppfräschning av Mossparken, röjning sly, träd och busk.
Utökad skötsel av offentliga miljöer, mer närvaro av produktionsmedarbetare
Utbyte och komplettering av parkbänkar, papperskorgar, belysning

Vilka framtida planer har kommunen för sitt arbete för Trygga Krylbo?
Projektet Trygga Krylbo drivs av polisen.
• EST-arbete. Effektiv Samverkan för Trygghet Krylbo. Ett aktörsgemensamt arbete
initierat av Polis. Avesta kommun och KrylboHus ingår i första processteget.
Vad Avesta kommun planerar framöver i Krylbo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetet med Krylboprogrammet fortskrider. Budget finns för kommande åren.
Trygghetskartan, den digitala, nyttjas för att hitta insatser i offentliga miljön.
Trygghetsvandringar kommer att genomföras 2020.
Permanent ÅVC på Gruvgärdet
Bygga Lerbäcksleden
Servicecenter Krylbo Station
Sanera Sågplan och bygga bostäder där.
Detaljplan för bostäder på Lönngränd
Belysning på Krylbo IP, ökar tillgängligheten till Krylbos största förening med flera
månader.
Gett ett uppdrag att utreda att flytta Miljö och Byggförvaltningen till Krylbo
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Vaktbolag som anlitades, var det rätta månader/period, har detta utvärderats?
•

Se svar ovan, svårt att säga om perioden var rätt eller fel. Hypotetisk fråga. Däremot var
vi tydliga från början att detta var en extraordinär åtgärd i väntan på att polisen hade
tillräckligt med resurser. När vi i november 2018 anlitade ordningsvakterna så var det en
akut situation i Krylbo och polisen hade inte resurser, det var inte då läge att säga att vi
väntar till sommaren. Polisens projekt och resursprioritering skulle vara igång april 2019
och då växla av våra ordningsvakter. Vår absoluta ståndpunkt är att det är polisens
uppgift att hålla ordning och beivra brottslighet, polisens våldsmonopol ska värnas och
behöver de mer resurser för att klara detta så ska staten prioritera detta.

Att öka tryggheten och vända den negativa utvecklingen i Krylbo är för den politiska majoriteten
en av våra högst prioriterade uppgifter och som synes av svaret så händer en hel del positiva
saker men det är en lång resa och det kräver samarbete med de boende, fastighetsägare, polis,
näringsliv och civilsamhälle. Situationen har i mångt och mycket varit bedrövlig med
trångboddhet, utanförskap, otrygghet och kriminalitet. Men det går inte att missa att det nu sker
mycket positivt i Krylbo. De nya fastighetsägarna lever upp till vad de sagt och det sker mycket
renoveringar av fastigheter och uppsnyggning av utemiljöer. Det är inte på långa vägar klart men
jag anser att utvecklingen tydligt vänts.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) interpellation 30 september 2019.
- Lars Isacssons (S) svar 25 oktober 2019.
Vid fullmäktiges beredning yttrar sig Katarina Andersson (M) och Lars Isacsson (S). Katarina
Andersson tackar för interpellationssvaret.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2019-10-28

Kommunfullmäktige

§ 159

Sida 37

Val av ersättare i omsorgsstyrelsen efter Kjell
Nyman (L)

Dnr. KK 2019-000203 102
Kjell Nyman (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsstyrelsen
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen vid sammanträdet den 30 september 2019. Nu har
valberedningen lagt förslag på ny ersättare.
Beredning
- Kjell Nymans avsägelse 4 juli 2019.
- Kommunfullmäktiges valberedning 30 september 2019, § 7.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 118.
- Kommunfullmäktiges valberedning 28 oktober 2019, § 13.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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§ 160

Sida 38

Val av en nämndeman för de kommande fyra
åren

Dnr. KK 2019-000019 102
Kommunfullmäktige har att välja 14 nämndemän för Avesta kommun för åren 2020–2023.
Vid fullmäktigemötet den 30 september 2019 valdes 13 nämndemän, alltså återstår val av en.
Kommunfullmäktiges valberedning har lagt förslag i ärendet.
Beredning
- Skrivelse från Falu Tingsrätt 18 januari 2019 om val av nämndemän för de kommande fyra
åren
- Kommunfullmäktiges valberedning 30 september 2019, § 12.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 123.
- Kommunfullmäktiges valberedning 28 oktober 2019, § 14.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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§ 161

Val av ledamot i kommunstyrelsen och ersättare
i valberedningen efter Curt-Åke Cocce Larsson
(KD)

Dnr. KK 2019-000229 102
Curt-Åke Cocce Larsson (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag på grund av flytt. Han
önskar frånträda uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från den 1 november 2019 och
ersättare i valberedningen från den 15 november 2019.
Styrelsen för Kristdemokraternas partiavdelning i Avesta och valberedningen har lagt förslag i
ärendet.
Beredning
- Curt-Åke Cocce Larssons (KD) avsägelse 4 september och 13 september 2019.
- Kommunfullmäktiges valberedning 28 oktober 2019, § 15.
Kommunfullmäktiges beslut
- Curt-Åke Cocce Larsson (KD) beviljas utträde som ledamot i kommunstyrelsen och
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
- Roy Uppgård (KD) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019–2022
från och med den 1 november 2019.
- Roy Uppgård (KD) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för
mandatperioden 2019–2022 från och med den 1 november 2019.
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§ 162

Redovisning av remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts

Dnr. KK 2019-000275 913
Kommunsekreteraren har inkommit med en redovisning över remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts:
Henrik Öhrns (MP) motion och Heidi Sjungargårds och Carl Sjungargårds
medborgarförslag om återställning av Uppsjöområdets ursprungliga biotop
Dnr KK 2017-000414 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att remittera motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt till kommunstyrelsen (teknisk service)
för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över ärendet den
4 september 2018.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas behandla ärendet den 18 november 2019.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige den 16 december 2019.
Gunilla Berglunds motion angående skyltning till Avesta kommun
Dnr. KK 2018-000297 913
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2019 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen/teknisk service för yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas
behandla motionen den 18 november 2019 vilket innebär att ärendet bör komma till fullmäktige
den 16 december 2019.
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§ 162 (forts)
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar för bil vid verket
Dnr. KK 2018-000324 913
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutade den 21 januari 2019 att remittera motionen till Gamla Byn AB och
kommunstyrelsen/teknisk service för yttrande.
Kommunstyrelsens tekniska utskott och Gamla Byn AB har behandlat ärendet som ska
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019.
Lars-Åke Carlssons (C), Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion angående
kompetensutveckling för att förebygga undernäring hos äldre
Dnr. KK 2019-000041 913
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019 att remittera
motionen till omsorgsstyrelsen, bildningsstyrelsen och pensionärsrådet för yttrande. Motionen
kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019.
Ingemar Gustafssons medborgarförslag angående motorvärmarplatser vid olika
bostadsrättsföreningar
Dnr. KK 2019-000077 912
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april att remittera ärendet till V-Dala miljö &
bygg och teknisk service för yttrande. Miljö & bygg har svarat och tekniska utskottet beräknas
behandla ärendet i november 2019 vilket innebär att ärendet bör komma till fullmäktige den 16
december 2019.
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§ 162 (forts)
Kerstin Nordlunds medborgarförslag om att korttidshemmet Götgatan jämställs med
hemmet vad gäller betalning av färdtjänstresor
Dnr. KK 2019-000108 912
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019 att remittera ärendet till
omsorgsstyrelsen för yttrande. Omsorgsstyrelsen har svarat och ärendet kommer till
kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige i oktober 2019.
Tom Hansens (M) och Johan Thomassons (M) motion om trafiksituationen på
Bergslagsvägen
Dnr. KK 2019-000104 913
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019 att remittera ärendet till teknisk
service för yttrande. Tekniska utskottet beräknas behandla ärendet i november 2019.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
demokrativecka i Avesta
Dnr. KK 2019-000106 913
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019 att remittera ärendet till
kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Presidiet har behandlat ärendet i augusti 2019 vilket
innebär att det via kommunstyrelsen når fullmäktige i oktober 2019.
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§ 162 (forts)
Bo Brännströms (L) motion om att ideella föreningar får avropa kommunens
klottersanering
Dnr. KK 2019-000118 913
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2019 att remittera motionen till
kommunkansliet/teknisk service för yttrande.
Ragnar Fries medborgarförslag om byggandet av en laddstation för vätgasbilar
Dnr. KK 2019-000139 912
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2019 att remittera medborgarförslaget till
V-Dala miljö- och byggnadsnämnd och kommunkansliet för yttrande.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar vid kommunens arbetsplatser
Dnr. KK 2019-000141 913
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2019 att remittera motionen till teknisk
service för yttrande.
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§ 162 (forts)
Gun Birgitta Rehnés medborgarförslag om fristående stugor i Fors - boende för
pensionärer
Dnr. KK 2019-000143 912
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september att
skicka förslaget till Gamla Byn AB för yttrande i samråd med omsorgsförvaltningen.
Bo Brännströms (L) motion om riktlinjer för förhandsbesked till investerare i
solanläggningar
Dnr. KK 2019-000154 913
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att skicka motionen
till V-Dala miljö & bygg och teknisk service för samordnat yttrande.
Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C) och Karin Perers (C) motion om
bostadsförsörjning
Dnr. KK 2019-000165 913
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen i oktober och vidare i
fullmäktige den 28 oktober 2019.
Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlsson (C) och Karin Perers (C) motion om en
övergripande kommunal bostadsplan för äldre
Dnr. KK 2019-000177 913
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att remittera
motionen till omsorgsstyrelsen för yttrande i samråd med kommunkansliet.
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§ 162 (forts)
Ingela Svenssons medborgarförslag om Krylbo återvinningscentral
Dnr. KK 2019-000184 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kenth Lindströms medborgarförslag om byggnation av ungdomsbostäder
Dnr. KK 2019-000187 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kenth Lindströms medborgarförslag om byggnation av äldrebostäder
Dnr KK 2019-000188 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Joel Lundgrens m.fl. medborgarförslag om en flytbrygga vid Gamla Byn
Dnr. KK 2019-000190 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Bengt Holmertz m.fl. medborgarförslag om utökning av campingen i Horndal
Dnr. KK 2019-000191 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
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§ 162 (forts)
Sven Eric Ericssons medborgarförslag om flytt av Turistbyrån från biblioteket till Åsbo
Dnr. KK 2019-000208 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Lena Kihlströms medborgarförslag om att markera cykel- och gångbana tydligare mellan
Avesta och Skogsbo
Dnr. KK 2019-000230 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga ut flytbryggor på några ställen efter
kanotleden
Dnr. KK 2019-000231 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C), Annika Johanssons (C) och Karin Perers
(C) motion om framtida personal- och kompetensbehov inom vård och omsorg
Dnr. KK 2019-000237 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Christer Karlssons (SD) motion om ett tryggare Krylbo
Dnr. KK 2019-000248 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
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§ 162 (forts)
Katarina Anderssons (M) motion om att tillgodose patientens önskemål vid planering av
insatser som utförs av hemtjänsten
Dnr. KK 2019-000262 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Katarina Anderssons (M) motion gällande samordnad hemspråksundervisning
Dnr. KK 2019-000261 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Per-Ola Ahlströms (SD) motion angående införande av tiggeriförbund i Avesta kommuns
ordningsföreskrifter
Dnr. KK 2019-000263 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Överlämnat till kommunstyrelsen
Joel Lundgrens m.fl. medborgarförslag om att Ebbe König ska få en egen minnesplatta
på gågatan
Dnr. KK 2018-000267 912
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2019 att internremittera ärendet till
kommunstyrelsen/kommunkansliet för yttrande. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens
arbetsutskott i början av år 2020.
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§ 162 (forts)
Överlämnat till omsorgsstyrelsen
Kenth Lindströms medborgarförslag om att göra socialtjänsten mer ”mänsklig”
Dnr. KK 2019-000185 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att överlämna medborgarförslaget till
omsorgsstyrelsen för beredning och beslut.
Kenth Lindströms medborgarförslag om insatser för att minska användningen av
centralstimulerande medel
Dnr. KK 2019-000186 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att överlämna medborgarförslaget till
omsorgsstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen godkänns.
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§ 163

Revisionsrapport – Granskning av hantering vid
avslut av anställningar

Dnr. KK 2019-000289 007
Avesta kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hanteringen vid avslut av
anställningar. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har en tillfredsställande
styrning och kontroll vid avslut av anställningar.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över revisionsrapporten från
kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 17 februari 2020.
I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer:
- Ta fram dokumenterade rutiner för uppsägningar av personliga skäl samt avsked från
arbetsgivarens sida.
- Säkerställa den interna kontrollen vid avslut av anställningar på grund av personliga skäl
samt vid avsked genom att följa upp om rutinerna efterlevts i dessa ärenden.
- Säkerställa kontrollen att chefer genomgår grundutbildning i arbetsgivarfrågor.
- Revisorerna har i samband med genomförandet av granskningen särskilt
uppmärksammat att personalenheten inte avger relevanta svar på frågeställningar som
ställts samt att svaren inte inkommer till granskaren inom den tid som begärts.
Revisorerna anser detta vara anmärkningsvärt och begär därför kommunstyrelsens
yttrande även avseende detta.
Beredning
- Revisionsrapport från kommunrevisionen och KPMG 18 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 164

Revisionsrapport – Granskning av handläggning
av arbetsmiljöärenden

Dnr. KK 2019-000290 007
Avesta kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska om handläggningen av de
två arbetsmiljöärendena inom plan- och byggenheten handlagt korrekt i enlighet med lag och
kommunens egna styrdokument.
Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande från kommunstyrelsen till
fullmäktiges sammanträde den 17 februari 2020.
I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer:
- Säkerställa att styrdokument avseende kommunens arbetsmiljöarbete är känt i
kommunens samtliga verksamheter.
- Säkerställa att uppföljningar görs avseende efterlevnad av kommunens styrdokument
som är av betydelse för hanteringen av arbetsmiljöärenden.
- Säkerställa att förtroendet återupprättas mellan personalenhet och kommunens samtliga
verksamheter.
Revisionen vill också särskilt påpeka vikten av att kommunstyrelsen säkerställer att:
- Kommunens personalenhet i alla delar uppfyller de krav som ställs i lag och
styrdokument.
- Kommunens personalenhet i övrigt uppfyller sitt uppdrag på det sätt som kommunen
beslutat.
Beredning
- Revisionsrapport från kommunrevisionen och KPMG den 18 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 165

Remiss – Sarina Johansson Ekholms
medborgarförslag om parkeringsförbud på
Blinkastigen i Skogsbo

Dnr. KK 2019-000271 912
Sarina Johansson Ekholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Under flertalet år har vi boende i kvarteret Gubbmossen haft svårigheter att åka ut och in i
kvarteret från Brunnsvägen. Långvarigt parkerade bilar gör körbanan trång. Detta gäller främst
under vinterhalvåret eftersom plogning sällan utförs.
I augusti 2019 var ytterligare en fastighet med tolv lägenheter inflyttningsklar. Vi boende i
kvarteret Gubbmossen befarar nu ännu mer bekymmer än tidigare på vår gata.
Yrkesverksamma måste kunna komma till och från sitt hus. Sopbil, brandkår, postbil,
snöplog/sandningsfordon, ambulans likaså.
En obebyggd tomt har mycket buskar och växtlighet utåt gatan, vilket skymmer sikten och det
behöver klippas ner omgående.
Hon skriver vidare att alla boende i kvarteret önskar parkeringsförbud året om på hela
Blinkastigen från Brunnsvägen fram till vändplanen vid bostadsrättsföreningen Gubbmossen,
på båda sidor om vägen. De förutsätter också att vägen kommer att skötas betydligt bättre
under vintersäsongen från och med nu, när det har flyttat in ytterligare boende längs gatan.
Det är i dagsläget en till två bilar som är parkerade längs vägen, ofta dagligen och nattetid.
Beredning
- Medborgarförslag från Sarina Johansson Ekholm 3 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 166

Remiss – Elisabet Söderqvists medborgarförslag
om att Lars Hjertner ska få en platta på Lilla
Torget

Dnr. KK 2019-000273 912
Elisabeth Söderqvist föreslår i sitt medborgarförslag att Lars Hjertner, musikalartist och
skådespelare på Göteborgsoperan, uppväxt i Horndal, ska få en platta på Lilla Torget.
Hon skriver att Lars Hjertner är känd i kommunen och har prisats tidigare och därför, som en
god ambassadör för vår hembygd, är värd en platta.
Beredning
- Medborgarförslag från Elisabeth Söderqvist 9 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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§ 167

Remiss – Elisabeth Söderqvists
medborgarförslag om att Inger M Eriksson ska få
en platta på Lilla Torget

Dnr. KK 2019-000271 912
Elisabeth Söderqvist har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att Inger M
Eriksson, By Kyrkby ska få en platta på Lilla Torget.
Hon skriver att Inger M Eriksson är, och alltid varit, en stark profil i kommunen under många
år. Inger M Eriksson var ålderman i By Sockengille i 26 år och hon var initiativtagare av By
utvecklingsgrupp 1994 där hon fortfarande är aktiv. Inger M Eriksson är en idérik och driftig
person som brinner för landsbygden.
Beredning
- Elisabeth Söderqvists medborgarförslag 11 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren
Kommunstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2019-10-28

Kommunfullmäktige

§ 168

Sida 54

Remiss – Inga-Britt Widholms medborgarförslag
om utsmyckning och namnförslag till nya
förskoleavdelningen vid Balders Hage

Dnr. KK 2019-000278 912
Inga-Britt Widholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Som utsmyckning och även som namnförslag till förskoleavdelning önskar hon att få se
Nancy Belins bonad ”Pingviner” i nybygget Balders Hage. Hon skriver att Nancy Belin även
har flera andra motiv att visa upp.
Beredning
- Medborgarförslag från Inga-Britt Widholm 14 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 169

Sida 55

Remiss – Inga-Britt Widholms medborgarförslag
om skyltning om maxhastighet (gånghastighet)
för cykel-bil-permobil etc. på KungsgatanGågatan

Dnr. KK 2019-000279 912
Inga-Britt Widholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Hon önskar att det införs en maxhastighet på Kungsgatan-Gågatan på 7-9 km/tim för
cykel/bil/permobil etc. Hon skriver att vissa tror att det är fri hastighet/rally mellan gående
som gäller och att det finns risk för krockar i lekområdena för barn efter gågatan.
Beredning
- Medborgarförslag från Inga-Britt Widholm 14 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 170

Remiss – Axel Sjöströms medborgarförslag om
skateramp i Horndal

Dnr. KK 2019-000285 912
Axel Sjöström, 11 år från Horndal, anför följande i sitt medborgarförslag:
”Hej, nu har det gått 5 år sedan jag skickade in ett brev om en skatepark i Horndal som ett
medborgarförslag. Det var inte möjligt att få en skatepark, men kanske en skateramp. Men ni
har inte gjort någonting. Ni har bara lämnat det åt sidan och gjort andra saker, t.ex. den där
lysande statyn vid skateparken som säkert kostade skitmycket.
Vi har inget roligt i Horndal. När man ska hänga uppe på Horndal åker man bar runt där på
en Kickbike!!! Det finns bara saker för små barn tex. lekparken, den är för små barn. Det enda
som är för större barn är fotbollsplanen. Men den är bara rolig på fritiden för vi har schema i
skolan om vilka klasser som får ha planen på olika dagar. Så ni kan ju fixa en skateramp så
man har någonting att göra på skoltid och fritid!!!
De som tycker om att åka kick eller skateboard som kanske bråkar mycket slutar att bråka för
de kan ha någonting att göra. För just nu finns det inget att göra så det kanske sker mera bråk.
Men om det byggs en skateramp i Horndal kanske det inte blir lika mycket bråk.
Om det var något Avestabarn som skickade in ett sådant brev skulle ni försökt gjort en
skateramp till dem direkt känns det som. För ni verkar göra allt för Avesta. Så snälla, fixa mina
förslag så barnen och ungdomarna får en roligare plats på fritiden och skoltiden i Horndal!!!”
Beredning
- Axel Sjöströms medborgarförslag 16 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 171

Remiss – Katarina Anderssons (M) motion om
behov av insatser från hemtagningsteamet

Dnr. KK 2019-000300 913
Katarina Andersson (M) framför följande i sin motion om behov av insatser från
hemtagningsteamet/trygghemgång för äldre i samband med hemgång:
Allt fler av våra äldre åker hem från lasarettet med insatser från hemtjänsten samt
hemtagningsteamet även kallat trygghemgång.
Hemtagningsteamet är ett komplement till hemtjänsten. Det är idag två undersköterskor som
jobbar måndag till fredag mellan klockan 8–15. Insatsen beviljas av biståndshandläggaren på
beslut som gäller i 14 dagar, därefter sker ny bedömning, ibland med möjlighet till förlängning.
Hemtagningsteamet uppfyller en viktig funktion i patientens vistelse hemma för att kunna känna
sig trygg, och de ser även vilka behov som patienten har framöver.
Hemtagningsteamet utför samma insatser som hemtjänsten men med möjligheten till att stanna
hos patienten en längre tid. Möjligheten finns då att signalera till biståndshandläggaren om en
eventuell omprövning av beslutet. Detta sker enbart på dagtid, måndag till fredag, därefter tar
hemtjänsten vid på kvällar och helger. Patienterna kan då komma att känna en stor otrygghet och
som följd av detta kan de komma att återigen bli inlagda på lasarettet.
Jag anser att omsorgsstyrelsen ska se över om hemtagningsteamet kan utöka sina arbetsuppgifter
under kvällar och helger för att komma till rätta med ovan beskrivna problematik.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 25 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 172

Sida 58

Remiss - Gunilla Berglunds (C), Annika
Johanssons (C), Lars-Åke Carlssons (C) och
Karin Perers (C) motion angående Gruvgärdets
Återvinningscentral

Dnr. KK 2019-000301 913
Motionärerna anför följande:
Avestas nya återvinningscentral Gruvgärdet i Krylbo är flitigt använd och välorganiserad.
Avestaborna lämnar mycket till återvinning. Det är bra och positivt för miljön.
Men det saknas möjlighet att återvinna alla sorters plastavfall. Nu kan man sortera och lämna
plastförpackningar i en behållare. Övrigt avfall av plast som t ex större dunkar, trädgårdsmöbler,
emballage mm ska lämnas i brännbart vilket inte är optimalt ur miljösynpunkt.
Även planglas, t ex gamla fönsterrutor, återvinns inte heller. Det ska lämnas där det står
fyllnadsmaterial.
För att öka återvinning av dessa material bör det införas ytterligare "fraktioner" för sortering av
plast och glas.
Undertecknade yrkar att utökningen av sortering enligt ovan kan införas snarast och att det sker
genom dialog mellan Avesta kommun och avfallsbolaget.
Beredning
- Centerpartiets motion 28 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 173

Sida 59

Remiss - Margareta Lindgrens (SD) och Per-Ola
Ahlströms (SD) motion om tillgång till offentlig
toalett i centrum

Dnr. KK 2019-000302 913
Motionärerna anför följande:
Bristen på tillgång till toalett för den ”nödställde” i Avesta kommun innebär så stora
bekymmer att offentliga parker och gränder blir tillfälliga toaletter. Detta är inte acceptabelt.
För den mer framsynte så eftersöker man på Avesta kommuns hemsida efter hjälp, karta eller
”app” och kammar också här hem noll till den ”nödställdes” förtret. Det borde vara i
kommunens intresse att försöka hjälpa både besökare och kommuninvånare med detta och på
så sätt även hålla kommunen fräsch.
Vad det gäller den tidigare centrumbelagda toaletten så flyttades den till skateparken efter
skadegörelse och för att den användes som bostad. Genom placering på väl upplyst plats,
nogsamt underhåll och bra bevakning så borde detta gå att lösa så att man får tillgång till en
toalett i centrum igen, för allas trevnad. För övrigt så tror vi också på ett samarbete med
företag och medlemsföreningar såsom genomförts i Falun genom projektet "Toalett för alla" ,
vilket underlättat för besökarna i centrum genom att man öppnat upp sina kundtoaletter.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
•
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig toalett på
eller i närheten av Markustorget.
•
Att förvaltningen får i uppdrag att ordna med någon form av samarbete med
företag och medlemsföreningar så att tillgång till kundtoaletter även ges till
övriga besökare.
•
Att det på hemsidan finns sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta
offentliga öppna toaletter i kommunen.
Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 174

Sida 60

Remiss - Per-Ola Ahlströms (SD), Christer
Karlssons (SD) och Margareta Lindgrens (SD)
motion om att införa gratis drogtester för unga
under 18 år i Avesta kommun

Dnr. KK 2019-9000303 913
Motionärerna anför följande:
I dagens samhälle har droganvändningen tyvärr spridits över hela landet och inga kommuner är
förskonade. Droganvändningen sjunker ner i åldrarna och i Avesta har användandet av droger
ökat markant. Droger erbjuds till unga som ofta fastnar i ett livslångt missbruk med allt vad det
innebär av utanförskap, kriminalitet samt höga kostnader för samhället.
I Avesta kommun måste vi bryta denna utveckling och på alla sätt försöka förhindra att fler unga
börjar missbruka droger. Ett steg i rätt riktning för att upptäcka ett tidigt drogmissbruk hos unga
är att sätta in förebyggande åtgärder i tid samt att man i kommunens skolor informerar
föräldrar/målsmän om hur de ska upptäcka ett tidigt missbruk hos sina barn.
Vi i Sverigedemokraterna vill att oroliga föräldrar och målsmän på ett tidigt stadium ska ges
chansen att frivilligt och gratis drogtesta sina barn om de misstänker att barnen börjat använda
droger. Detta skulle vara ett led i att förhindra mer av det eskalerande droganvändandet som
tyvärr finns i Avesta kommun. Om ungas missbruk upptäcks tidigt så kan man sätta in
behandling och på så sätt motverka att ungdomar hamnar i ett missbruk där man måste sätta in
tvångsvård och andra kostsamma vårdåtgärder. Gratis drogtester av unga skulle även bespara
mycket lidande för föräldrar/målsmän och unga. Det skulle sänka kostnaderna för samhället och
även påverka livskvaliteten positivt hos unga.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
• Att Avesta Kommun inför gratis och frivilliga drogtester för unga under 18
år i kommunen.
•
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Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 175

Sida 62

Remiss - Christer Karlssons (SD) och
Margaretha Lindgrens (SD) motion om införande
av fria broddar för pensionärer fyllda 65 år
mantalsskrivna i Avesta kommun

Dnr. KK 2019-000304 913
Motionärerna anför följande:
Sedan tidigare vet vi att halkolyckor ökar markant inom Avesta kommun när vintern kommer
och när den första halkan lägger sig som en blankpolerad yta över kommunens gator, cykelvägar
och offentliga platser. Många äldre personer råkar ofta illa ut och bryter både armar och ben när
de halkar och inte klarar av att parera ett fall. Dels så försämras reaktionsförmågan med stigande
ålder och dels så blir kroppen i ett sämre skick pga. av olika sjukdomar och många gånger pga.
osteoporos (benskörhet). Osteoporos är mycket vanligt förekommande hos kvinnor. Kvinnor
har en två till tre gånger högre risk än män att drabbas av osteoporos och vid 70-års ålder har
drygt var tredje kvinna och var sjätte man benskörhet (Källa: 1177 vårdguiden).
Kostnaden för samhället gällande halkrelaterade frakturer är många gånger hög. Förutom den
akuta vården så krävs det även en lång rehabilitering för att kunna fungera och leva ett normalt
och rörligt liv fortsättningsvis.
Enligt DRG, diagnosrelaterade grupper (ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården genom
att sammanställa diagnoskoder så skapas DRG koder), så är kostnaden under år 2018 för en
handledsoperation eller en fotledsoperation 26 900 SEK vid ett okomplicerat brott. Vid ett
komplicerat brott är kostnaden 42 629 SEK. Görs något av ingreppen vid dagkirurgi så är
kostnaden 21 600 SEK. En lårbensfraktur kostar 52 920 SEK. En okomplicerad höft- &
bäckenfraktur kostar 44 695 SEK medan en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar 57 938
SEK. Alla dessa kostnader är beräknade vi slutenvård. Det tillkommer även kostnader för
eventuella återbesök med 3 110 SEK/besök. Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut eller
gipstekniker kostar 1 840 SEK/besök.
Under perioden oktober till december 2017 så besökte 284 patienter akutmottagningen på Falu
Lasarett med orsakskod för halkolycka pga. snö eller is.
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Sverigedemokraterna vill att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år som är
mantalsskrivna i Avesta kommun. Distribution eller avhämtning av broddar är en senare och mer
praktisk fråga i och med att alla inte vill ha broddar eller de kanske redan har fungerande broddar.
Ett möjligt sätt att nå ut till kommunens innevånare är att broddarna distribueras genom
hemtjänstpersonalen, på samtliga kommunala träffpunkter och på bibliotek och servicehus för att
spara på kostnader utöver själva broddarna.
För summan, 57 938 SEK, som en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar, får man i nuläget
ca 643 par broddar när priset är 90 SEK per par. En investering som betalar sig på lång sikt i och
med att många halkolyckor kan undvikas. Oskarshamns kommun har både under år 2017 och år
2018 delat ut fria broddar till sina innevånare över 65 år. Andra kommuner som delat ut fria
broddar eller subventionerat kostnaden för broddar är bland annat Markaryd, Mönsterås, Habo,
Askersund, Laxå och Nora.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
• att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år som är
mantalsskrivna i Avesta kommun för att förhindra höga kostnader för
halkrelaterade fallolyckor som kostar samhället stora pengar i vård och
rehabilitering.
Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2019.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/.
1. Dnr. KK 2019-000132 041
Omsorgsstyrelsens protokollsutdrag 17 september 2019, § 116 om investeringar Mål och
Budget 2020–2022.
2. Dnr. KK 2019-000211 112
Länsstyrelsens förordnande av Anders Kilström som vigselförrättare i Avesta kommun.
3. Dnr. KK 2019-000175 841
Kuusamo kommuns tack för mottagande och gästfrihet vid besöket i Avesta i samband med
jubileet.
4. Dnr. KK 2019-000267 101
Malin Bäckebos (S) avsägelse av sin plats i kommunfullmäktige
5. Dnr. KK 2019-000178 738
Kvartalsrapport 3 från omsorgsförvaltningen gällande gynnande beslut som ej verkställts.
6. Dnr. KK 2019-000296 003
Styrdokument – Presidiets förslag till årshjul
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 28 OKTOBER 2019
OMRÖSTNING
§
Ledamöter

Parti

Lars Isacsson
Johan Thomasson
Susanne Berger
Per-Ola Ahlström
Mikael Westberg
Ulf Berg
Maria Andersson
Karin Perers
Kurt Kvarnström
Margareta Lindgren
Johannes Kotschy
Blerta Krenzi
Pia Aronsson
Patrik Sundin
Laila Borger
Maarit Hessling
Christer Karlsson
Stefan Palm
Anna Perman
Susanne Holmberg
Lars-Åke Carlsson
Lars Levahn
Curt-Åke Cocce Larsson
Anita Vytlacil
Charlotta Engström
Katarina Andersson
Bo Brännström
Henrik Väyrynen
Åsa Lövgren
Rolf Rickmo
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Göte Lindgren
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 28 OKTOBER 2019
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Eric Karlsson
Helena Bergkvist
Henrik Hästbacka
Tom Hansen
Madeleine Ingmarstedt
Annika Johansson
Jan-Olof Källström
Ahmad Moujawaz
Daniel Henriksson
Roy Uppgård
Jeannie Lundqvist
Kirsti Persson
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Irja Tofvesson
Hans Danielsen
Lars-Olov Eriksson
Mikael Moen
Tord Birgersson
Tomi Sandvik
David Larsson
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TOTALT ANTAL
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